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☺ A inflação oficial, medida pelo IPCA, encerrou fevereiro último em 0,25%, segundo o
IBGE. Este é o menor resultado para o mês considerado desde 2000, quando alcançou
0,13%. No acumulado do ano, o índice está em 0,46% e nos últimos 12 meses ficou em
4,01%.
Um pouco melhor do que o PIB nacional (1,1%) o PIB gaúcho fechou 2019 em 2,0%. O
resultado foi puxado pelo desempenho da agropecuária, conforme dados do DEE. Este ano
o setor está sofrendo.
A pandemia de corona vírus, reconhecida pela OMS, colocou a bolsa de valores
brasileira em nova espiral negativa, resultando no acionamento do Circuit Breaker”, quando
o IBOVESPA aponteava uma perda de 10,11%, mesmo assim após a parada no
fechamento ficou negativa ( -7,64%). Tudo isso no dia 11/03.
No mesmo dia de pânico no mercado financeiro o dólar chegou a bater em R$ 4,76 ,
mas desacelerou perto do fechamento e acabou em R$ 4,72. O corona vírus e a
instabilidade mundial apavorou a nação nestes últimos dias.
A produção industrial brasileira cresceu 0,9% em janeiro, na relação com dezembro,
após dois meses seguidos de queda, quando acumularam recuo de 2,4%. Na comparação
com janeiro de 2019, o índice caiu 0,9% nos últimos 12 meses de atividades industrial.
Acumula perda de 1%. Os dados são do IBGE.
O INCC-M de fevereiro acusou inflação de 0,35%. No acumulado dos últimos 12 meses
o índice teve alta de 4,15%. Os dados são da FGV. Os números estão dentro dos
parâmetros esperados pelos especialistas.
Outro fato importante no mercado econômico internacional, que também conturba o
mercado interno, é o preço do petróleo chegando a 33,41 dólares, após quedas sucessivas.
Esta foi a maior baixa no preço internacional desde a guerra no Golfo em 1991. A queda
afeta as ações da Petrobrás.
O Ministério da Economia anunciou que vai pagar, no mês de abril, a primeira metade
do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. Essa parcela era paga no mês de
agosto. É uma das medidas para reduzir o impacto do corona vírus.

Dauter Berlese.

